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Daar is min deeltitelskemas 
waar veiligheid en die toe-
gangsbeheer wat daarmee 

saamgaan, nie ’n gespreksonder-
werp by algemene jaarvergade-
rings is nie.

Sommige deeltitel-eienaars voel 
byvoorbeeld dat daar beter seker-
heid behoort te wees en ander 
voel dalk dat dít wat reeds voor-
sien word, oorbodig is.

Ongeag die vlak van veiligheid, 
die beveiliging van die inwoners 
is normaalweg een van die aspek-
te waarna die trustees omsien – 
vernaamlik waar só ’n verpligting 
in die reëls of grondwet vervat 
word, of waar die trustees uitvoe-
ring gee aan besluite wat deur le-
de by algemene vergaderings ge-
neem is.

Voornemende kopers oorweeg 
gewoonlik ook die gehalte en vlak 
van die skema se sekerheidstel-
sels wanneer hulle dit oorweeg 
om eiendom in ’n ontwikkeling te 
koop. 

Wat kry jy normaalweg? 
Die deeltitelskema kan onder 
meer beveilig word deur die hele 
ontwikkeling te omhein en ’n hek 
te plaas, waar toegangsbeheer 
deur middel van ’n afstandbeheer-
der self deur die eienaars toege-
pas word.

Daarbenewens kan daar ook 
goed wees soos kringtelevisieka-
meras, sekerheidswagte wat toe-

gang na en vanuit die skema be-
heer, besoekers inlaat en hul be-
sonderhede afneem, sowel as 
elektroniese stelsels waar toegang 
verleen en verkry word deur mid-
del van selfoon-apps.

Hierdie sekerheidsfunksies kan 
’n duur uitgawe raak en die trus-
tees behoort die volgende aspekte 
in oorweging te neem:

1. Nuwe installasies: Wanneer lede 
die installering van nuwe seker-
heidsinfrastruktuur by algemene 
vergaderings oorweeg, is dit raad-
saam om ag te slaan op die vol-
gende:
(a) Wat is die aard van die infra-
struktuur wat geïnstalleer moet 
word (drade, kameras, geleipype, 
batterye, beheersentrum met ’n 
rekenaar ensovoorts); op watter 
tipe eiendom moet hierdie items 

geïnstalleer word (gemeenskapli-
ke eiendom, ’n erf, ensovoorts) en 
moet toestemming vir hierdie in-
stallasies bekom word (byvoor-
beeld ’n eenparige resolusie of ’n 
eienaar van ’n erf se toestem-
ming).

(b) Gaan die installasie ’n onrede-
like negatiewe impak hê op ’n eie-
naar se genot en gebruik van sy/
haar eiendom of iemand se pri-
vaatheid skend? Wat kan gedoen 
word om die impak te verminder 
(byvoorbeeld blok sekere van die 
visuele areas van die kameras 
uit). 

(c) Wat is die koste van die instal-
lasie? Word dit ingesluit in die 
huidige begroting of gaan ’n spesi-
ale heffing ingestel moet word om 
die koste te dek. Hoe stel trustees 

regmatig ’n spesiale heffing in 
volgens die skema se reëls of 
grondwet?

(d) Is daar periodiese onderhoud 
wat op die infrastruktuur gedoen 
moet word (byvoorbeel sagteware-
opgradering, maandelikse lid-
maatskapsgeld ensovoorts)? In-
dien wel, is daardie koste by die 
komende jaar se begroting inge-
sluit? 

(e) Vereis die verskaffer dat ’n 
kontrak gesluit word vir die in-
frastruktuur of diens en wat be-
paal daardie kontrak oor die be-
ëindiging van die diens sou dit la-
ter blyk dat die infrastruktuur nie 
toepaslik is of behoorlik werk nie. 
Soms geld daar ’n boete vir vroeë 
kansellasie of daar bestaan ’n mi-
nimum termyn.

2. Bestaande installasies: Lede oor-
weeg gewoonlik jaarliks die koste 
van bestaande installasies wan-
neer die begroting by die algeme-
ne jaarvergadering bespreek 
word. 

Laaste sê 
In ’n onlangse Ombudsdiens-saak, 
Alan Leonard Sharpe v The Will-
ridge Park Body Corporate, het ’n 
eienaar, ene mnr. Sharpe, sy twee 
eiendomme in die skema uitver-
huur. Hy het egter aangevoer dat 
hy steeds geregtig is daarop om ’n 
afstandbeheerder vir die ingangs-
hek te hê ten einde sy regte as eie-
naar en verhuurder uit te oefen.

Die trustees het egter aange-
voer die reëls van die skema be-
paal dat slegs inwoners geregtig is 
op ’n afstandbeheerder en dat 
Sharpe se besonderhede om vei-
ligheidsdoeleindes, asook vanweë 
die Covid-19-pandemie, by die hek 
geneem moet word voordat hy 
toegang mag kry.

Die beregter was uiteindelik 
ten gunste van die trustees in 
hierdie geval. Sharpe is dus nie in 
hierdie skema geregtig daarop om 
’n toegangsbeheertoestel te hê in-
dien hy nie self daar woon nie.

Gaan lees gerus die volledige 
bevinding by: https://csos.org.za/
wp-content/uploads/2022/01/
CSOS3525GP20.pdf .

Toegangsbeheer en veiligheid 
is uniek tot elke skema en die 
reëls of grondwet wat die skema 
reguleer, moet as vertrekpunt 
dien om te bepaal watter geriewe 
of infrastruktuur voorsien moet 
word – en binne watter raamwerk 
daardie voorsiening moet plaas-
vind.

Trustees moet regshulp inwin 
indien hulle onseker is, sodat dié 
groot uitgawe nie later in gedrang 
kom nie. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes. Vir eiendomsver-
wante navrae of ander inligting, bel 
haar kantoor by 021 851 0359 of 
stuur e-pos na info@dhmlaw.co.za
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Mauritius bly gewild 
Daar is hernude opflikkeringe 
van hoop vir ’n oplewing van 
Suid-Afrikaners wat huise in 
Mauritius wil koop.

Mauritius is alreeds jare ’n 
gewilde bestemming vir baie 
Suid-Afrikaners, hetsy om daar 
te woon of vakansie te hou.

’n Reisverbod teen Suid-Afri-
ka einde verlede jaar het egter 
baie Suid-Afrikaners se vakan-
sieplanne na die eiland kortge-
knip. Baie mense wat woonhui-
se daar het, kon ook nie van 
Suid-Afrika af daarheen reis 
nie. Een van die hoofredes vir 
die vooruitsig van potensiële 
eiendomskopers uit Suid-Afrika 
volg ná die nuus dat die vlugte 
tussen Suid-Afrika en Mauriti-
us hervat is.

Bel Ombre in die suidweste 
van die eiland is gewild onder 
kopers wat die veral die buite-
lug en natuurskoon wil geniet.

Dit blyk boonop gewild te 
wees onder Suid-Afrikaners.

Volgens Richard Haller, di-
rekteur van Pam Golding in 
Mauritius, is 170 uit ’n totaal 
van 288 huise reeds in die 
Heritage Villas Valriche-ont-
wikkeling verkoop.

Die ontwikkeling is op die 
Heritage Bel Ombre-landgoed, 
waar huise rondom ’n gholf-
baan gebou word. En 60% van 
dié verkoopte eiendomme is 
deur Suid-Afrikaners opgeraap.

“Nadat vlugte onlangs tussen 
Suid-Afrika en Mauritius her-
vat is, sien ons klaar ’n styging 
in belangstelling onder Suid-

Afrikaners wat Mauritius toe 
wil vlieg om woonplek te soek,” 
sê hy. “Dit is ook gewild onder 
die Britte en Franse. Buitelan-
ders wat hier kom woon, bly ge-
middeld tussen vyf en 12 maan-
de in Mauritius en sal gereeld 
tussen lande reis.” – Liana Moc-
ke, verkort (Netwerk24)

Huurders kan kies en keur 
Huurders kan kies en keur in 
die huidige oorvoorsiene mark 
vir wooneiendomme, wys die 
kredietburo TPN se jongste 
leegstaanpeiling vir die vierde 
kwartaal van 2021.

Dis veral die drama met die 
Omikron-variant van Covid-19 
wat internasionale toerisme na 
Suid-Afrika eensklaps afgesny 
het, wat bydra tot ’n verwagte 

verdere styging in die leeg-
staansyfer van wooneiendom-
me, sê Michelle Dickens, uit-
voerende hoof van TPN. Dit is 
omdat baie eiendomseienaars 
wat normaalweg hul woonstelle 
of huise op kort termyn aan 
toeriste verhuur het, dit nou 
eerder in die langtermynmark 
probeer verhuur, wat tot ’n oor-
aanbod lei.

Eiendomme vir verhuring 
aan toeriste het gewoonlik ’n 
besettingskoers van 50%, maar 
teen die Paasnaweek van 2020 
het dit tot 1,2% geval. Teen Ok-
tober verlede jaar was dit 
steeds swak op net 30%, wys 
TPN se syfers. Die opskorting 
van die internasionale reisver-
bod middel Desember het vol-
gens Dickens wel welkome ver-

ligting aan die toerismebedryf 
gebring.

Maar in die langtermynver-
huringsmark van wooneiendom 
ervaar eienaars teen die vierde 
kwartaal steeds ’n leegstaansy-
fer van 11,71%. Dit is wel al effe 
laer as die hoogtepunt van 
13,3% in Desember 2020.

Dickens meen die onluste in 
Julie verlede jaar het bygedra 
tot groter werkloosheid, wat die 
vraag na huureiendom laat 
krimp het. Huurders is steeds 
sensitief vir pryse. Hoewel eie-
naars dalk verlig is dat huur-
eskalasies teen die derde kwar-
taal na positiewe terrein terug-
gekeer het, was dit maar teen ’n 
nasionale gemiddelde huur-es-
kalasie van net 0,4%. – Francois 
Williams, verkort (Netwerk24)

Eiendomme in kort: Mauritius wink en huureiendom volop


